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Bairros Saudáveis 

Resumo da 26ª reunião da Equipa de Coordenação Nacional – 19.04.2021 

 

Participantes  

Helena Roseta, Aitor Varea Oro, Mário Jorge Santos, Hugo Esteves e Tiago Mota Saraiva 

Ausências justificadas: Isabel Loureiro e Susana Tavares 

Secretariado: Catarina Homem e Daniela Serralha 

 

Ordem de Trabalhos 

1. Aprovação das atas da 24ª e 25ª reuniões (doc 1 e doc 2) 

2. Regras de validação do 1º relatório de prestação de contas (doc 3) 

3. Cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a plataforma ODSlocal (doc 4) 

4. Informações e outros assuntos 

Assuntos tratados 

1. Aprovação das atas da 24ª e 25ª reuniões (doc 1 e doc 2) 

A ata da 24ª reunião foi aprovada por unanimidade, após correções, devendo o anexo 1 ficar no 
site na página da 24ª reunião. A Ata da 25ª reunião foi aprovada por unanimidade. 

2. Regras de validação do 1º relatório de prestação de contas (doc 3) 

Helena Roseta apresentou o processo de avaliação do 1º relatório de prestação de contas, 
informando que participaram 42 avaliadores na verificação documental e na análise da 
justificação de não realização de atividade ou despesas. Estes avaliadores foram os membros da 
equipas de coordenação regional, com apoio de colegas dos seus serviços, reforçados com duas 
pessoas da Secretaria-Geral do Ministério da Saúde (SGMS), com Aitor Varea e dois membros 
da sua equipa (Bernardo Alves e João Costa) e com duas pessoas do núcleo executivo (Daniela 
Serralha e Catarina Homem). 

A integração do trabalho de todos os avaliadores foi feita pela Susana Brissos. Não foi possível 
verificar todas as avaliações, subsistindo algumas diferenças de critérios entre os avaliadores. 
Foi necessário selecionar, na tabela final de avaliação, que inclui todos os quadros do formulário 
(atividades, receitas, outros financiamentos e despesas) e todas as avaliações dos avaliadores, 
apenas aquelas situações que não podem ser validadas sob pena de infração do Regulamento 
ou do Código dos Contratos Públicos, ou que não permitem evidenciar a realização efetiva da 
atividade ou da despesa.   

Para esse fim, a coordenadora nacional colocou à consideração dos presentes uma proposta de 
regras de validação do 1º relatório de prestação de contas, que irá servir de base às notificações 
a efetuar às entidades promotoras para correção do 1º relatório. Constatou-se que há uma 
elevada ocorrência de despesas com incumprimento de pelo menos uma das regras, o que irá 
constituir uma dificuldade adicional no processo. Foi relembrado pelos presentes que este é um 
programa de capacitação, que deve permitir corrigir o relatório submetido, de acordo aliás com 
os critérios aprovados pela Entidade Responsável. O objetivo da avaliação não é “chumbar” 
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relatórios, mas sim promover a sua aprovação desde que cumpram as regras básicas, com 
recomendações de melhoria a ter em conta em relatórios posteriores.  

De seguida debateu-se o problema da complexidade e morosidade deste trabalho de verificação 
documental e avaliação dos relatórios, que consome muito tempo das equipas regionais e não 
permite concentrar a atenção na capacitação e formação das entidades promotoras de projetos, 
que devia ser o foco principal do nosso trabalho. Aitor Varea disse que as propostas que tem 
feito de ações de capacitação têm sido adiadas por mobilização das equipas regionais para 
tarefas demoradas que são de natureza administrativa e contabilística. Helena Roseta 
concordou e disse que irá pedir uma reunião com a Ministra da Saúde, a fim de ser 
proporcionado o apoio logístico efetivo de que o Programa carece para poder cumprir todas as 
etapas e todas as exigências legais. Esta diligência foi aprovada. 

Após o debate, a proposta de regras de validação do 1º relatório (doc 3) foi aprovada, com o 
aditamento de uma nova regra relativa à rubrica orçamental indicada para cada despesa, 
essencial para a gestão orçamental dos projetos. A coordenadora nacional foi mandatada para 
proceder à redação final das regras aprovadas, que deverá ser colocada no site do Programa. 

 

3. Cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis e a plataforma ODSlocal (doc 4) 

Na sequência do que já tinha sido abordado na reunião anterior, Helena Roseta apresentou a 
“Proposta de cooperação entre o Programa Bairros Saudáveis, o Fundo Ambiental e a 
Plataforma ODS Local” (doc 4), que resulta do contributo dado por João Ferrão por parte da 
plataforma. Está marcada para dia 27 de abril uma reunião entre o Programa Bairros Saudáveis, 
o Ministério da Saúde (Secretária-Geral e ACSS), o Fundo Ambiental e a Plataforma ODSlocal, 
para estabelecer o processo e moldes da cooperação proposta. Foi recordado que o Fundo 
Ambiental disponibilizou 60.000 euros para a avaliação do Programa Bairros Saudáveis, já 
transferidos em 2021, que deverão ser atribuídos ao ODSlocal para concretizar o contributo 
desejado. 
A proposta de cooperação, que tem em anexo o contributo concreto a desenvolver pela 
plataforma ODSlocal, foi aprovada por unanimidade, tendo sido reconhecido que constituirá 
uma base de trabalho da maior relevância para a construção de indicadores e avaliação dos 
projetos e do Programa Bairros Saudáveis. 

 

4. Informações e outros assuntos 

Foi apresentada a situação do Jornal dos Bairros Saudáveis, que tem muitas notícias por publicar 
devido a vários constrangimentos (em especial o facto de ainda não ter sido possível 
contratualizar o trabalho do jornalista, por razões orçamentais). Foi sublinhada a importância 
de resolver essa questão com a maior brevidade. 

Aitor Varea retomou a proposta de cartografia temática, apresentada na 24ª reunião. Na 
verdade, a classificação temática das notícias no Jornal é por notícia e não por projeto, não 
sendo por isso possível aplicá-la para este fim. Grande parte dos projetos são integrados, pelo 
que a cartografia por eixos do Programa, já tentada, não é relevante. Helena Roseta propôs que 
se visse como se pode articular uma cartografia temática com o trabalho a desenvolver com o 
ODSlocal.  

A ata desta reunião, aprovada em minuta, foi confirmada por mail de todos os presentes. 

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi encerrada. 


